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Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, konaného 24. 2. 2021 od 18:00 hodin. 
 

 

Místo konání: Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy) 

Doba trvání: 18:06 – 19:16 

Přítomni: Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, Havlín Bronislav, Ing. Hrubešová 
Ludmila, Krčmová Věra (příchod 18:14), Ing. Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert 
Martin, Ing. Štulík Vladimír, Ing. Šťastná Barbora, Mgr. Volák Filip  

Omluveni:  

Neomluveni: Mgr. Ponert Petr 

Ověřovatelé: Mgr. Bělková Barbora, Ing. Šťastná Barbora 

Občané: 7 

 

Schválený program:  

1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Volba předsedy a členů kontrolního výboru 

b) Zřízení Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí 
c) Účast města na akci “Vlajka pro Tibet” 

d) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB „Zlosyň č. p. 203“ ČEZ Distribuce, a. s. 
e) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na vybavení komunitního centra 

f) Grantový program na rok 2021  
g) Dotace na akci „Výsadba stromů ve Veltrusích“ – smlouva o poskytnutí podpory 

4) Veřejné zakázky 

a) Probíhající veřejné zakázky 

5) Informace 

a) vedení obce (a případní hosté) 
i. Probíhající projekty 

ii. Různé 

b) výborů 

c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 
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1. ÚVOD, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

V 18:06 přivítal starosta všechny přítomné a zahájil 25. zasedání Zastupitelstva města 
Veltrusy.  

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona 
o obcích byla na úřední desce Městského úřadu ve Veltrusích zveřejněna v souladu 

se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 2. 2021 do 24. 2. 2021. Současně 
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) dále konstatoval, 
že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů), takže zastupitelstvo 
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Starosta dále upozornil, že ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje audiozáznam 
pro potřeby vyhotovení zápisu. 

Starosta seznámil přítomné s aktuálním návrhem programu, který doznal dvou změn, a to 
vypuštění původního bodu 3d) Smlouva o smlouvě o zřízení VB „U Loužeckého“ ČEZ 
Distribuce, a. s., protože je nutné s druhou stranou domluvit částku za zřízení VB a dále 
přidání bodu 3h) Dotace na akci “Výsadba stromů ve Veltrusích” - smlouva o poskytnutí 
podpory. Starosta dal hlasovat o návrhu změněného programu. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program 25. zasedání: 
1) Úvod, schválení programu 

2) Jmenování ověřovatelů 

3) Ke schválení zastupitelstvem města (kromě veřejných zakázek) 
a) Volba předsedy a členů kontrolního výboru 

b) Zřízení Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí 
c) Účast města na akci ‚Vlajka pro Tibet‘ 
d)   Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB „U Loužeckého“ ČEZ Distribuce, a. s.  
d) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB „Zlosyň č. p. 203“ ČEZ Distribuce, a. s. 
e) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na vybavení komunitního centra 

f) Grantový program na rok 2021  
g) Dotace na akci „Výsadba stromů ve Veltrusích“ – smlouva o poskytnutí podpory 

4) Veřejné zakázky 

a) Probíhající veřejné zakázky 

5) Informace 

a) Vedení obce (a případní hosté) 
i. Probíhající projekty 

ii. Různé 

b) výborů 

c) zastupitelů 

6) Diskuze 

7) Závěr 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 1. 

2. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ 

Dle jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy starosta požádal Mgr. Barboru Bělkovou 

a Ing. Barboru Šťastnou o ověření zápisu tohoto zasedání. Obě zastupitelky se jmenováním 
souhlasily. 
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3. KE SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA 

3a) Volba předsedy a členů kontrolního výboru 

Na 23. zasedání ZM Veltrusy dne 20. 1. 2021 zastupitelstvo schválilo snížení počtu členů 
kontrolního výboru na tři členy s tím, že personální obsazení tohoto výboru bude upřesněno 
na nadcházejícím zasedání. 

Po vzájemných diskusích a dohodě předkládá starosta návrh na předsedu kontrolního výboru 
v osobě zastupitele Ing. Jakuba Andrleho, který navrhuje další dva členy: Doc. Ing. Lenku 
Láchovou, Csc. a Michala Koldinského. 

NÁVRH USNESENÍ 

Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou kontrolního výboru zastupitele Ing. Jakuba 

Andrleho a členy kontrolního výboru Doc. Ing. Lenku Láchovou, Csc. a Michala Koldinského. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (p. Havlín) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 2. 

3b) Zřízení Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí 
a změna názvu Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby 

V současnosti a v následujících letech bude docházet k výrazným změnám v oblasti nakládání 
s odpady, kdy bude nutné především snížit produkci odpadů, pokračovat v jejich třídění 
a najít vhodné způsoby recyklace. Bude tedy zapotřebí připravit a schválit novou vyhlášku 
o odpadech, která bude v souladu s aktuálními zákony.  

Z tohoto důvodu vedení města navrhuje zřízení Výboru pro odpadové hospodářství a životní 
prostředí, který se problematikou snížení produkce a nakládáním s odpady bude zabývat 
a jehož hlavním úkolem bude nastavit efektivní odpadové hospodářství. To znamená 
pokračovat v šíření osvěty v oblasti prevence vzniku odpadů, zajistit ekonomicky výhodný 
svoz odpadů, zlepšit možnosti třídění odpadů a najít vhodné způsoby recyklace. V neposlední 
řadě bude úkolem výboru navázat spolupráci s okolními obcemi a zabývat se životním 
prostředím, hospodařením vodou, problematikou sucha, stavem a rozvojem zeleně 
a souvisejícími záležitostmi. 

Protože oblast ekologie úzce souvisí s životním prostředím a mohlo by docházet 
ke komplikacím s vymezením kompetencí jednotlivých výborů, navrhuje zastupitel Martin 
Novák změnu názvu Výboru pro rozvoj obce, ekologii a sociální služby na „Výbor pro rozvoj 
obce a sociální služby“. 

Zastupitelka Krčmová - příchod v 18:14 hod. 

Starosta navrhuje zřídit výbor pro odpadové hospodářství a životní prostředí tříčlenný 
a předsedou navrhuje zvolit zastupitele Ing. Martina Nováka. Výbor by doplnili členové 
Mgr. Václava Víšková a Ing. Jan Šťastný. Výbor by byl zřízen k 1. 3. 2021. 

Zastupitel M. Ponert se ptá, kdo je Mgr. Václava Víšková. Zastupitel Novák odpovídá, 
že Mgr. Víšková se věnuje problematice odpadů, pracovala jako právnička na Magistrátu 
v Ústí nad Labem a žije ve Veltrusích.  

Starosta krátce představil Ing. Jana Šťastného. Pomáhal vedení města již v minulém 
volebním období. Starosta s ním doposud konzultuje především otázku výsadby zeleně. 
Ing. Šťastný má dlouholetou praxi a široký přehled.  
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Zastupitel Havlín se ptá, jestli vyčlenění této problematiky a zřízení výboru bylo také 
konzultováno s předsedkyní Výboru pro rozvoj, ekologii a sociální služby. Předsedkyně 
výboru zastupitelka Krčmová odpovídá, ža ano a se zřízením nového výboru souhlasí. 

Zastupitel Novák doplňuje, že výbor bude sice tříčlenný, ale tým bude ve skutečnosti větší, 
je plánovaná také spolupráce s ČZÚ a ČVUT atd. Starosta se rád zúčastní zasedání výboru 
a poskytne členům výboru kontakt na RNDr. Vrbovou, která je odbornicí na odpadové 
hospodářství. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje k 1. 3. 2021 Výbor pro odpadové hospodářství a životní 
prostředí, který bude mít 3 členy. Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou Výboru 
pro odpadové hospodářství a životní prostředí Ing. Martina Nováka a jeho členy Mgr. Václavu 
Víškovou a Ing. Jana Šťastného. 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje změnu názvu Výboru pro rozvoj obce, ekologii 

a sociální služby na Výbor pro rozvoj obce a sociální služby. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdržel se 1 člen (Ing. Šťastná) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 3. 

3c) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“ 

Město Veltrusy obdrželo dne 11. 1. 2021 žádost o projednání připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ (část 2 podkladů), která připomíná již 62. výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci v této oblasti, při které bylo zabito přes 86 tisíc Tibeťanů.  

Cílem akce je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v tibetské oblasti.  

Připojení se k této kampani probíhá symbolickou formou vyvěšením tibetské vlajky, které by 
proběhlo dne 10. března 2021 na budově úřadu. Vlajku město Veltrusy již vlastní. 

V loňském roce se k akci připojilo 844, měst, obcí, městských částí nebo krajů. 

Podrobné informace o kampani, situaci v Tibetu a dalších možnostech, jak tuto akci podpořit, 
najdete na stránkách Spolku Lungta - www.lungta.cz. 

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet 
2021“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2021.  

HLASOVÁNÍ: pro návrh 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 2 členové 
(p. Havlín, Ing. Štulík) 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 4. 

3d) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB „Zlosyň č. p. 203“ ČEZ 
Distribuce, a. s. 

Dne 11. 1. 2021 obdrželo město žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a o právu stavby na výstavbu zařízení distribuční soustavy kabelového 
vedení NN k připojení nemovitosti č.p. 203 na pozemku parc. č. st. 145 na k. ú. Zlosyň. 
Připojení je vedeno ze stávající rozpojovací sítě situované v zeleném pásu vedle silnice 
Palackého před pozemkem parc. č. 293/2 a 3. Nový kabel bude veden zeleným pásem 
u silnice podél pozemků parc. č. 293/1 a parc. č. 294, poté lesní cestou na pozemku 296/6 
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(všechny pozemky v k. ú. Veltrusy), dále bude pokračovat pozemky v k.ú. Zlosyň – 

vyježděnou cestou na pozemku parc. č. 107 a ukončen v nové pojistné skříni na hranici 
pozemku parc. č. st. 145 v k. ú. Zlosyň, kde je postavena nemovitost, která bude následně 
připojena k síti.  

Žádost podal projektant stavby, který zastupuje majitele distribuční sítě ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO 24729035. 

Město Veltrusy má ve vlastnictví jeden z dotčených pozemků – pozemek parc. č. 296/6 
(ostatní plocha-ostatní komunikace) v k. ú. Veltrusy, rozsah omezení věcným břemenem 
147m2. Za zřízení věcného břemene bude vyplacena jednorázová odměna ve výši 11.000 Kč. 

Vedení města předkládá zastupitelům ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí, kterou 
obdrželi v podkladech. 

Zastupitel Havlín se ptá, zda byla cena za zřízení věcného břemene stanovena podle 
původního usnesení z roku 2008. Starosta odpovídá, že ano. Vedení do 100 m - 5.000 Kč, 
vedení za každých dalších 100 m - 3.000 Kč, přípojka - 3.000 Kč.  

NÁVRH USNESENÍ: 

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a o právu stavby mezi městem a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 v předloženém znění.  

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 5. 

3e) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na vybavení komunitního centra 

V lednu 2021 vyhlásila MAS Přemyslovské střední Čechy, o. p. s. dotaci v rámci Programu 
rozvoje venkova, fiche 6 Malé projekty pro obce na vybavení komunitního centra. Dotace je 
ve výši 80 % uznatelných nákladů v maximální hodnotě 1 mil. Kč. V současné době probíhá 
rekonstrukce komunitního centra, jejíž součástí jsou jen vestavěné prvky (např. kuchyňské 
linky). Další vybavení všech pater KC bude třeba doplnit, jako jsou např. elektrospotřebiče, 
nábytek, dataprojektor aj. 

 

(Návrh interiéru; červeně – „vybavení zahrnuto v rozpočtu“ – mělo by se financovat z již 
schválené dotace MMR x modře – „nezahrnuto v rozpočtu“ – tedy z dílčí dotace na vybavení 
KC resp. z tohoto programu MAS) 



 

  strana 6 z 13 

Vedení města by rádo tuto dotaci získalo, a proto zastupitelům předkládá ke schválení 
podání žádosti o poskytnutí dotace. K administraci dotace byla oslovena firma LKA, s. r. o., 
která předložila CN ve výši 15.000 Kč na zpracování a podání žádosti o dotaci a 40.000 Kč na 
administraci dotace (pokud bude schválena). S touto firmou město spolupracuje 
při administraci dotace na rekonstrukci Komunitního centra (dotace z MMR a MAS). 

(Pozn. Bylo též ověřeno, že město je stále oprávněným žadatelem v rámci členství 
v předchozí MAS - na území Veltrus se až do konce roku 2023 realizuje strategie rozvoje MAS 
Přemyslovské střední Čechy.) 

Zastupitel Havlín žádá starostu o upřesnění částek souvisejících s podáním žádosti. Starosta 

odpovídá, že 15.000 Kč stojí zpracování žádosti a pokud dotace vyjde, bude stát 40.000 Kč 
následná administrace po dobu udržitelnosti, je nutné podávat pravidelné zprávy o činnosti. 
Zastupitel Havlín se ptá, zda se jedná o uznatelný náklad. Starosta odpovídá, že spíše ne, 
ale uznatelnost nákladů ještě ověří.  

Zastupitel M. Ponert se ptá, zda je město ještě členem MAS Přemyslovské střední Čechy. 
Starosta odpovídá, že není, město v roce 2020 přestoupilo do MAS Kralupsko. 
Místostarostka doplnila, že tato dotace je ještě z dotačního rámce let 2014-2020, kdy město 
bylo členem MAS Přemyslovské střední Čechy. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci MAS Přemyslovské střední 
Čechy v rámci Programu rozvoje venkova, fiche 6 Malé projekty pro obce na vybavení 
komunitního centra. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů  

Návrh byl schválen jako usnesení č. 6. 

3f)￫Grantový program města na rok 2021 

Vedení města předkládá zastupitelstvu ke schválení schéma Grantového programu pro rok 
2021. Grantový program slouží na podporu spolkového, sportovního a společenského života 
v obci a je jednotným nástrojem na rozdělování finančních příspěvků na tyto aktivity. Zásady 
grantového programu nedoznaly oproti loňskému roku změn. 

V letošním roce – na základě schváleného rozpočtu na rok 2021 - se objem rozdělovaných 
prostředků pro oblast č. 2 „Celoroční činnost spolků“ snižuje oproti roku 2020 na 270.000 Kč. 
U oblasti č. 1: „Podpora jednorázových akcí“ bude objem rozdělovaných prostředků 
70.000 Kč (oproti roku 2020, kdy to bylo 100.000 Kč) – blíže viz „grantové schéma“. 

Částka nemusí být samozřejmě rozdělena celá, pro informaci lze uvést, že v loňském roce 
byly schváleny grantové žádosti o celkové výši 450.000 Kč (100.000 Kč pro Oblast 1 + 
350.000 Kč pro Oblast 2).  

(Při případném 100% rozdělení schválených prostředků lze počítat s rezervou 55.000 Kč 
na podporu spolkové činnosti, resp. kultury a sportu.) 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program na rok 2021. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 7. 
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3g)￫Dotace na akci „Výsadba stromů ve Veltrusích“ – smlouva o poskytnutí 
podpory 

Zastupitelstvo města Veltrusy na svém 12. zasedání dne 30. 10. 2019 usnesením č. 5 
souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na výsadbu listnatých stromů z výzvy č. 9/2019 
Státního fondu životního prostředí, po předložení finanční kalkulace a návrhu lokalit 
na výsadbu. 

Na základě schválené dotace a realizace projektu (v r. 2020) „Výsadba stromů ve Veltrusích“ 
a dle pokynů poskytovatele dotace SFŽP předkládá starosta ke schválení Smlouvu 
č. 1190900502 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.  

Jedná se o podporu ve výši 165.942 Kč, která tak bude na příjmové části rozpočtu v letošním 
roce (způsobilé náklady byly 175.593 Kč, tj. dotace pokrývá projekt z 94,5 %). 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy č. 1190900502 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Výsadba stromů 
ve Veltrusích“. 

HLASOVÁNÍ: pro návrh 10 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů 

Návrh byl schválen jako usnesení č. 8 

4. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4a) Probíhající veřejné zakázky 

REKONSTRUKCE ULICE SEIFERTOVA, TŘEBÍZSKÉHO A ALEŠOVA 

Firma Otidea připravuje výběrové řízení, které by mělo být připraveno v březnu.  

LÉKAŘSKÝ DŮM 

Stavba Lékařského domu se pozastavila z důvodu velkých mrazů. Tento týden se začalo opět 
stavět. 

KOMUNITNÍ CENTRUM 

V pondělí 22. 2. 2021 byla zahájena rekonstrukce/přestavba původního domu služeb v ulici 
Chotkova č. p. 65 na komunitní centrum.  

KOMUNIKACE A CHODNÍKY 

Příští týden bude předáno staveniště a bude zahájena rekonstrukce ulice Jos. Dvořáka. 
V příštích týdnech, po doplnění formálních požadavků bude zahájena také stavba 
komunikací, chodníků a parkovacích stání kolem hřbitova. Obě akce by měly být dokončeny 
v dubnu. 

5. INFORMACE 

5a) Vedení obce 

5ai) Probíhající projekty 

Viz bod 4a) Probíhající veřejné zakázky. 
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5aii) Různé 

Starosta informoval o jednání se starostou Kralup nad Vltavou p. Czechmannem 

ohledně spádových oblastí škol obou obcí a potřebě společně řešit problematiku 
nastávajícího zápisu pro školní rok 2021/2022. Kapacita veltruské základní školy 
je naplněna téměř na 100 %. Starosta Kralup nad Vltavou přislíbil pomoc 
s případným pokrytím spádovosti naší školy. Zítra proběhne schůzka se starostou 
Nelahozevsi p. Bryndou, kde se budou bavit o spádovosti Nelahozevsi, která 
je historicky rozdělena na 2 části - Kralupy - Veltrusy. V létě bude uvolněn školní byt 
a bude využit na menší školní učebnu.  

Starosta připomíná zastupitelům zítřejší online poradu s arch. Hoffmanem ohledně 
projektu přístavby ZŠ, která proběhne v 18:00 hodin. P. Hoffman se nabízel, 
že přijde na úřad, kdo bude chtít, může dorazit osobně.  

Starosta informuje o spádovosti, která aktuálně tvoří přes 50 % zapsaných dětí. 
K únoru 2021 je ve veltruské základní škole zapsáno 235 dětí z Veltrus, 55 dětí 
z Nové Vsi, 62 dětí z Vojkovic, 50 dětí ze Zlosyně, 24 dětí ze Všestud, 12 dětí 
z Vraňan, 38 dětí Nelahozevsi a 9 dětí z Hostína u Vojkovic. Ve škole jsou děti 
i z nespádových obcí.  

Rozsah a podoba přístavby veltruské ZŠ by měla být ovlivněna také velikostí 
plánované výstavby základní školy v Nelahozevsi a příp. (pří)stavbou ZŠ v Kralupech. 
Vedení Kralup také jedná o možnosti využití objektu stávajícího učiliště v Lobečku, 
kde klesá zájem o studium a místo něho vybudovat pobočku základní školy Václava 
Havla. 

5b) Výbory 

VÝBOR PRO ROZVOJ OBCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Zastupitelka Krčmová se ptá, zda se MUDr. Hájková chystá očkovat, vidí to jako 
nejjednodušší cestu. Má možnosti rezervace termínu očkování do Neratovic, ale nechce hůře 
pohybující se občany posílat až tam. Dále se ptá na možnosti využití městské policie 
na přepravu občanů. Starosta reaguje, že nemůže odpovídat za paní doktorku, využít 
městskou policii na přepravu občanů na očkování nebude problém. Souhlasí, že nejlepší 
cesta očkování občanů je přes praktické lékaře, ale ne všichni praktičtí lékaři očkovat chtějí 
a mají potřebné vybavení. Příští týden by mělo být otevřeno očkovací centrum v Kralupech 

nad Vltavou v bývalé nemocnici. Nyní se do toho vložili i praktičtí lékaři z Kralup, kteří by měli 
kapacitu proočkovat své pacienty lépe než v novém očkovacím centru. Nyní je klíčové, aby se 
vedení očkovacích center spojilo s praktickými lékaři a domluvili se spolu na nejjednodušším 
způsobu. Starosta informace ověří, doktorce Hájkové zavolá a zastupitelku Krčmovou bude 
poté kontaktovat. Zastupitelka Krčmová se dále ptá, zda má město nějaké respirátory 
pro několik seniorů. Starosta odpovídá, že respirátory na úřadě mají a lze je seniorům 
poskytnout.  

5c) Zastupitelé  

Starosta informuje o přemístění lékařských ordinací. Mudr. Vokálová nyní dočasně ordinuje 
v přízemí sokolovny (Palackého 450) a MUDr. Hájková v areálu firmy Boneri, s. r. o. 
(Jos. Dvořáka 592). 

Dále starosta informuje o faktuře od firmy KSÚS (Krajská správa a údržba silnic a komunikací) 
na částku 82.000 Kč bez DPH za skrápění místních komunikací solankou v měsíci lednu.  
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Paní místostarostka informuje, že vedení města jednalo s p. Ing. Tivodarem ohledně dotace 
na Komunitní centrum. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo proplácet jednotlivé faktury 
průběžně, částka nebude proplacena až na základě celkového závěrečného vyúčtování. 
Na základě vystavených faktur by tedy měly dorazit finance z dotace ještě v letošním roce.  

Zastupitel M. Ponert se ptá, zda město již letos obdrželo nějaké daňové příjmy. Starosta 

zjistí a odpověď zašle zastupiteli M. Ponertovi e-mailem.  

6. DISKUZE 

Starosta dnes mluvil s arch.  ohledně Šafaříkovy ul. - byla předjednána jiná 
organizace dopravního provozu tak, aby byla zohledněna historická zídka, která je součástí 
zámeckého areálu. Dopravní inspektorát PČR již vyslovil předběžný souhlas s úpravou 
na jednosměrný provoz. Aktuálně probíhá nové geodetické zaměření. Následně bude 
potřeba zadat projekt pro stavební povolení. 

Zastupitelka Bělková se ptá, zda již padl nějaký návrh na zjednosměrnění ulice Fr. Šafaříka, 
zda povede směrem z města nebo směrem do města. Zastupitel Štulík odpovídá, že se jedná 
o jednosměrku směrem z města. Starosta doplňuje, že do města by se jezdilo po silnici 

č. II/101. 

 bydlí v nové lokalitě U Střelnice a U Luhu již 3,5 roku, a protože se situace 
ohledně chodníku za tu dobu nezměnila, podal na městský úřad oficiální žádost o vyjádření 
prostřednictvím datové schránky a očekává odpověď v zákonném termínu. Denně chodí 
pěšky do areálu chem. výrob do práce a každý den si připadá po cestě ohrožený. Řidiči 
nedodržují rychlostní limit a jezdí bezohledně. Cesta je neosvětlená, je zarostlá a protijedoucí 
auta se před zatáčkou u  vzájemně nevidí. Situace trápí všechny občany v této 
nové lokalitě, problémem budou i děti chodící do školy. Starosta konstatuje, že v rámci 
proběhlých jednání a projektování se věci postupně vyjasňují. Město zadalo studii, ale zatím 
není hotový výstup. Město nemůže vybudovat chodník na pozemku, který nevlastní. 
Stavební řízení v rámci stavebního povolení trvá roky. Občané, kteří kupovali pozemky nebo 
domy v lokalitě U Luhu a U Střelnice, se měli tenkrát při koupi zeptat developera, jak je tato 
záležitost zajištěná. Měla být uzavřena plánovací smlouva, k čemuž však nedošlo. 

 doplňuje, že mají neoficiální vyjádření od Dopravního inspektorátu Policie 
ČR, které bylo bez chodníku zamítavé, a přesto byla stavba zkolaudována. Místostarostka 

odpovídá, že toto je záležitost Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. Starosta věří, že se 

tato záležitost letos prolomí. Posílí prevenci, auta by tam neměla jezdit více než 50 km/hod. 
Pověří městskou policii, aby se na tuto lokalitu strážníci více zaměřili.  

Starosta se ptá ředitelky ZŠ, zda budou 1. a 2. třídy chodit do školy. Ředitelka ZŠ odpovídá, 
že to zatím nikdo neví, zítra 25. 2. 2021 do školy půjdou. Vláda bude jednat o dalších 
opatřeních, mluvilo se o tom, že by se měly zavřít nejen 1. a 2. třídy, ale i mateřské školy, 
oficiálně ale zatím nic neproběhlo. Jídelna zatím funguje.  

Starosta informuje, že bude omezený provoz v mateřské škole během jarních prázdnin. Dále 
informuje, že 11. 3. 2021 nepůjde v části města proud.  

Zastupitelka Krčmová se ptá, zda bude v době jarních prázdnin fungovat jídelna. Starosta 

odpovídá, že kromě 11. 3. 2021 a pokud se kuchyně z důvodu vládních nařízení také nebude 
muset zavřít, tak by se vařit mělo. 

Zastupitelka Krčmová se dále ptá, jak to vypadá se sociálními pracovnicemi z domu 
s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou. Starosta odpovídá, že celý personál domu 
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s pečovatelskou službou měl Covid, ale již se snad všichni uzdravili a tento týden by již měla 
pečovatelka do Veltrus dorazit. 

Ředitelka ZŠ informuje o situaci ve škole, která je taková jako se avizovalo loni. Letošní rok 
bude zásadní a zlomový, protože se kapacita školy naplní na 100 %. Již nebude v jejich silách 
tuto situaci řešit, aniž by se do toho zapojilo město Kralupy nad Vltavou nebo okolní školy. 
Zatím se snaží najít optimální a nejméně bolestivou cestu. Na toto téma již proběhlo jednání 
a další budou probíhat. Starosta doplňuje, že by moc pomohlo, kdyby město Kralupy 
dokázalo přijmout z Nelahozevsi všechny děti, které nastupují do 6. třídy. Ředitelka ZŠ 

reaguje, že by bylo dobré, aby 9 dětí bydlících v Lešanech a v tzv. staré Nelahozevsi (kolem 

zámku) bylo zapsáno do Kralup. 

Zastupitel M. Ponert se ptá, zda by bylo možné otevřít třetí 6. třídu. Ředitelka ZŠ odpovídá, 
že pokud se otevřou tři 1. třídy, nemohou otevřít třetí 6. třídu. Postoj ZŠ je pořád stejný - 

prioritně se budou přijímat děti do první třídy. 

Zastupitelka Bělková se ptá, zda těch 9 dětí z Lešan nastupuje do 1. třídy. Ředitelka ZŠ 

odpovídá, že se jedná o žáky 5. tříd, kteří se hlásí do 6. třídy. Podle spádové dohody mezi 
Veltrusy a Nelahozevsí by tyto děti měly chodit do školy do Kralup nad Vltavou. Starosta 

reaguje, že o této dohodě (z r. 2004) informoval starostu Kralup. Tuto dohodu je potřeba 
dodržovat a postavit na ní i přijímací řízení. 

Zastupitel Novák se ptá, zda se někam posunula záležitost ohledně otevření nové třídy 
v Nelahozevsi a v Hostíně u Vojkovic. Starosta odpovídá, že to neřeší problém s 6. třídou, 
kde není možné letos otevřít 3 paralelní třídy, pokud se otevřou tři paralelní 1. třídy, kam se 
letos hlásí zhruba 55 dětí jen z Veltrus. Ředitelka ZŠ upřesňuje, že do 1. třídy se hlásí zatím 
zhruba 70 dětí jenom z Veltrus a spádových obcí. Zastupitel Novák se ptá, zda je možné 
otevřít pouze dvě 1. třídy. Ředitelka ZŠ odpovídá, že bude nutné otevřít spíše tři 1. třídy, 
rodiče dětí 1. tříd by se museli sami rozhodnout, že jejich děti půjdou do jiné školy. Pro školu 
je lepší otevřít tři menší třídy, jelikož mají malé učebny. Starosta doplňuje, že by byla vhodná 
pomoc s šestou třídou od města Kralupy nad Vltavou, které kapacitu pro děti mají, ale hlídají 
si, aby neměli 30 dětí v jedné třídě. Zastupitel Novák dodává, že je plánovaná také nová 
výstavba. Ředitelka ZŠ odpovídá, že nyní ta místa volná jsou a výstavba bude dokončená 
nejdříve za 1-2 roky, kdy tyto děti už budou ze školy pryč. Zastupitel Novák si myslí, 
že kralupská výstavba bude dokončena dříve než stavba nové školy v Nelahozevsi 
nebo přístavba školy ve Veltrusích. 

 se ptá na kapacitu dětí v mateřské škole. Starosta odpovídá, že mateřská škola má 
kapacitu 108 dětí a kapacita je naplněná. MŠ je jen pro veltruské děti, město nemá uzavřené 
spádové smlouvy s okolními obcemi ohledně MŠ. Místostarostka se ptá , zda je 
z Veltrus.  odpovídá, že ano, ale jeho dítě ještě nedovršilo tří let. Místostarostka 

reaguje, že k zápisu může jít, ale záleží na počtu přijatých dětí, zda bude naplněna kapacita 
školky. 

Zastupitel Andrle informuje občany o možnosti pořízení biopopelnice k domu za částku 
1.200 Kč na rok, která bude vyvážena 1x za 14 dní. Ke svozu bioodpadu je nutné se přihlásit 
do 15. března 2021. Starosta doplňuje, že tato služba fungovala v loňském roce dobře 
a děkuje všem občanům, kteří odpad třídí a snižují množství zbytkového odpadu (SKO).  

Starosta předběžně informuje o besedě o odpadovém hospodářství města Veltrusy 
s RNDr. Vrbovou a nově zřízeným výborem, která je avizovaná na duben. (Bude upřesněno 
dle aktuální epidemiologické situace.)  
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Na závěr zasedání dorazil velitel městské policie. Starosta žádá o posílení kontroly v ulici 
Fr. Šafaříka, kde řidiči jezdí rychle a chůze po silnici je pro chodce problematická kvůli 
chybějícímu chodníku. Žádá o posílení měření rychlosti a prevence. V minulosti v těchto 
nových lokalitách probíhaly i krádeže, které snad nyní ustaly. Vyzývá občany, kdyby viděli 
něco podezřelého, aby se ozvali jemu nebo přímo městské policii. 

Velitel městské policie odpovídá, že do této části města na kontroly jezdí min. 1x dopoledne 
a 1x odpoledne. Aktuálně už vozidla ani nezastavují, pouze naměří rychlost a v případě 
překročení rychlosti obesílají řidiče dopisy a zvou si je na podání vysvětlení z důvodu úspory 
času. Upozorňuje také na to, že po Veltrusích jezdí po nocích různé dodávky. Většinou 
se jedná o cizí státní příslušníky, které se snaží monitorovat. Žádá občany o obezřetnost 
a vyzývá je, aby dobře zabezpečovali svůj majetek proti krádeži a v případě podezření volali. 

7. ZÁVĚR 

Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a v 19:16 hodin ukončil 
25. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy. Příští zasedání zastupitelstva by se mělo konat 
31. 3. 2021 od 18:00 v hasičském domě.  
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Shrnutí usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Veltrusy 

dne 24. 2. 2021 – zápis číslo 25 

 

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 25. zasedání.  
Schváleno: 9-0-0 

2. Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou kontrolního výboru zastupitele Ing. Jakuba 
Andrleho a členy kontrolního výboru Doc. Ing. Lenku Láchovou, Csc. a Michala Koldinského. 

Schváleno: 8-0-1 

3. Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje k 1. 3. 2021 Výbor pro odpadové hospodářství a životní 
prostředí, který bude mít 3 členy. Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou Výboru 
pro odpadové hospodářství a životní prostředí Ing. Martina Nováka a jeho členy 
Mgr. Václavu Víškovou a Ing. Jana Šťastného. 
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje změnu názvu Výboru pro rozvoj obce, ekologii 
a sociální služby na Výbor pro rozvoj obce a sociální služby. 
Schváleno: 9-0-1 

4. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s připojením se k symbolické akci „Vlajka pro Tibet 
2021“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2021. 
Schváleno: 8-0-2. 

5. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
a o právu stavby mezi městem a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 v předloženém znění. 
Schváleno: 10-0-0 

6. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje podání žádosti o dotaci MAS Přemyslovské střední 
Čechy v rámci Programu rozvoje venkova, fiche 6 Malé projekty pro obce na vybavení 
komunitního centra. 
Schváleno: 10-0-0 

7. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje, v souladu s ust. § 10a odst. 3) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., Grantový program na rok 2021. 
Schváleno: 10-0-0 

8. Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy č. 1190900502 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci „Výsadba stromů 
ve Veltrusích“. 
Schváleno: 10-0-0 

  



 

  strana 13 z 13 

Přílohy zápisu: 
1) Prezenční listina 

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  

Mgr. Barbora Bělková:       

Ing. Barbora Šťastná:       

Starosta: 

Mgr. Filip Volák:       

Zapsala:    Nikola Formanová 


